
 

Universidade Estadual de Maringá 
Pró-Reitoria de Recursos Humanos e Assuntos Comunitários 
 

 
 

Av. Colombo, 5.790 / Bloco 104 sala 28 – Câmpus Universitário – CEP 87020-900 – Maringá – PR 
Fones: (44) 3011-4233 – 3011-4453 – e-mail: concurso@uem.br 

Internet: www.uem.br/concurso 

 
 

EDITAL Nº 178/2011-PRH 
 
 
 

A PRÓ-REITORA DE RECURSOS HUMANOS E ASSUNTOS COMUNITÁRIOS DA 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ, no uso de suas atribuições e considerando o Edital 
no 153/2011-PRH, de 07 de julho de 2011 e o expediente sob protocolo no 7942/2011-PRO, 

RESOLVE 

Suprimir as 11 vagas distribuídas nas 08 áreas de conhecimento pertinentes ao 
Departamento de Educação Física, ofertadas por meio de Edital no 153/2011-PRH, abaixo 
relacionadas. 

(10) Biológica Básica (01 vaga) 
(11) Biológica e Técnico Instrumental (01 vaga) 
(12) Cultura de Movimento/Ginástica e Rítmica e Dança (01 vaga) 
(13) Cultura de Movimento/Esportes Coletivos (01 vaga) 
(14) Cultura de Movimento/Esportes Individuais e Lutas (01 vaga) 
(15) Pedagógica e Produção do Conhecimento (03 vagas) 
(16) Ser e Sociedade/Fundamentos da Educação (02 vagas) 
(17) Técnico Instrumental/Aprendizagem e Desenvolvimento e Adaptada (01 vaga) 

Emitir novo edital para ofertar as referidas áreas com o mesmo número de vagas e 
novo calendário, conforme prazos estabelecidos pela Resolução no 027/97-COU. 

Alterar o programa de prova para a área de conhecimento Biológica Básica, a ser 
ofertada em novo edital. 

O candidato que já tenha realizado inscrição para qualquer das áreas suprimidas 
poderá optar pela transferência da inscrição para o novo edital ou solicitar devolução da taxa de 
inscrição. Os interessados ainda não inscritos deverão aguardar a publicação do edital 
observando o novo período de inscrição.  

Declarar que o suprimento de vagas e demais alterações de que tratam o presente 
Edital são exclusivamente pertinentes às áreas de conhecimento ofertadas pelo Departamento de 
Educação Física para atendimento ao curso implantado no Câmpus Regional do Vale do Ivaí, em 
Ivaiporã, Estado do Paraná. 

 
 

Maringá, 29 de julho de 2011. 
 
 
 

Profa. Dra. Sônia Lucy Molinari 
Pró-Reitora de Recursos Humanos e Assuntos Comunitá rios 


